FÖRENINGSERBJUDANDE
UEFA Dam-EM 2013

2013-02-12
På torsdag släpps biljetterna till Dam-EM 2013!
Upplev sommarens stora fotbollsfest på plats tillsammans med ditt lag eller hela din förening! Köp
biljetter till UEFA Dam-EM 2013, 10-28 juli!
Under juli månad spelas UEFA Dam-EM 2013 på sju orter i Sverige. Göteborg & Halmstad (Center A),
Växjö & Kalmar (Center B), Norrköping & Linköping (Center C) och Solna (final) är städerna som står
värdar för sommarens stora fotbollsfest!
Vi är övertygade om att vi tillsammans med landets alla föreningar ska uppleva det bästa
Europamästerskapet någonsin när vi nu arrangerar det på hemmaplan!
Vi har tagit fram ett föreningsspecifikt erbjudande där ni som förening har möjlighet att boka
föreningsbiljetter för 40 kr/st vid köp av minst 10 biljetter. Föreningsbiljetterna finns endast i kategori 3
och är placerade på kortsidan på arenan. Föreningsbiljetterna är inte begränsade för en viss ålder utan
kan köpas av såväl ungdomslag som seniorlag.
Så här bokar du föreningsbiljetter
Gå till följande länk:
http://www.ticnet.se/feature/damEM
Köpkod:
for2013
Du kan boka upp till 50 föreningsbiljetter till din förening via ovanstående länk.
Önskar ni boka ett större antal biljetter ska ni ta kontakt med den respektive arenans biljettkontor,
kontaktuppgifterna hittar ni på: http://svenskfotboll.se/damem2013/biljettinformation/faq-och-kontakt/
Det går även bra att kontakta oss via mejl om du har specifika frågor eller önskemål:
biljettdamem2013@svenskfotboll.se
Biljetterna finns till försäljning från den 14 februari kl. 12:00.
OBS! Antalet föreningsbiljetter är begränsat
och därför gäller principen först till kvarn.
För mer information om UEFA Dam-EM 2013
vänligen besök vår hemsida:
www.svenskfotboll.se/damem2013

VI SES VÄL I SOMMAR?
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HALMSTAD
BOKA DIN EM-FEST I SOMMAR!
Upplev sommarens stora fotbollsfest på plats
tillsammans med ditt lag eller hela din förening!
Under juli månad spelas UEFA Dam-EM 2013 på sju orter
i Sverige. I Halmstad spelas Grupp A innehållande
Sverige, Danmark, Finland och Italien.
Halmstad utgör Center A tillsammans med Göteborg. De
andra värdstäderna är Växjö & Kalmar (Center B), Norrköping & Linköping (Center C) samt Solna där
finalen avgörs den 28 juli.
Följande matcher spelas i Halmstad:
Datum
10 juli
13 juli
16 juli
21 juli

Lag
Italien - Finland
Italien - Danmark
Sverige - Italien 20:30
Kvartsfinal 1

Avspark
18:00
18:00
15:00

(segrare Grupp A vs. 3:an från Grupp B/C)

Vi har tagit fram ett föreningsspecifikt erbjudande där ni som förening har möjlighet att boka
föreningsbiljetter för 40 kr/st vid köp av minst 10 biljetter. Föreningsbiljetterna finns endast i kategori 3
och är placerade på kortsidan på arenan. Föreningsbiljetterna är inte begränsade för en viss ålder utan
kan köpas av
Så här bokar du föreningsbiljetter
http://www.ticnet.se/feature/damEM
Gå till följande länk:
Köpkod:
for2013
Du kan boka upp till 50 föreningsbiljetter till din förening via ovanstående länk. Önskar ni boka ett större
antal biljetter ska ni ta kontakt med den respektive arenans biljettkontor.
Biljettkontor Halmstad kontakt
E-post: info@tourist.halmstad.se

Telefon: 035- 12 02 00

Biljetterna finns till försäljning från den 14 februari kl. 12:00.
OBS! Antalet föreningsbiljetter är begränsat och därför gäller principen först till kvarn.
För mer information om UEFA Dam-EM 2013 vänligen besök vår hemsida:
www.svenskfotboll.se/damem2013
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